
                                                                              Forretter 

                                                                   

     Butterdejsskal med høns i asparges.    Kr.52,00 

     Hønsekødsuppe med boller, urter og flute.   Kr.52,00  

     Efterfølgende forretter serveres på tallerken, brød og smør a part.  

     Tørret Serrano skinke med variation af tomat.   Kr.54,00 

     Røget Dyrekølle på salat, bær og pesto.    Kr.58,00  

     Dampet fisk, dressing, rejer og asparges.    Kr.52,00 

     Varm røget laks på salat, estragon mayo og ærtepesto.   Kr.68,00 

     Fersk røget laks med spinat a la creme.    Kr.62,00 

     Fiskesymfoni med variation efter ønske.    Kr.70,00  

 

                                                                        Hovedretter 

     

     Nakkekam stegt som vildt, hertil Waldorffsalat, tyttebær og brunede kartofler. Kr.110,00 

     Helstegt Svinekam strøget med Dijon, hertil bagte peber, 

     bønner og stegte kartofler.    Kr.125,00 

     Appelsinmarineret Unghane bryst, Quinoa salat, gulerødder i baconsvøb, Kr.138,00 

     Kartoffelmos og sc. Cumberland. 

    Perlehønebryst, Salat med bær, bagte rødder i nøddepesto, pommes Duchess og  Kr.138,00 

    Skysauce. 

    Gl. dags Oksesteg, surt og sødt, glaserede løg, bønner og blomkål.  Kr.145,00 

    Helstegt Oksefilet, stegte svampe, fyldig salat,  Pommes Anna og mild pebersauce. Kr.158,00    

    Kalvesteg stegt som vildt, hertil Waldorffsalat, Salat med pære, bær og nødder. Kr.145,00 

    Vildtsauce og hvide kartofler. 

    Gl. dags kalvesteg, surt og sødt, årstidens grønsager og kartofler.  Kr.138,00 

    Helstegt Kalvefilet garneret med druer, spinat i filo, stegte kartofler 

    og Madeira sauce.     Kr.168,00 

                                                                                 



                                                                                 Desserter 

 

   Valnøddefromage med kirsebærsauce eller fromage efter eget ønske.  Kr. 45,00 

   Hvid chokoladeis med bær og coulis.    Kr. 48,00 

   Chokoladeskål med eksotisk frugt og rørt is.   Kr. 58,00 

   Rubinsteiner fromage på nøddebund.    Kr. 52,00 

   Marcipantærte toppet med bær hertil vanilleis.   Kr. 58,00 

   Desserttallerken med kage, mousse, chokolade, bær og is.  Kr. 58,00         

 

 

 

                                                                                 Natmad 

    

   Vol au vent med høns i asparges.    Kr. 52,00 

   Løgsuppe med ostebrød.     Kr. 52,00   

   Fyldig karrysuppe med fersken og rejer. Flute   Kr. 65,00 

   Frikadeller med to slags kartoffelsalat.    Kr. 75,00 

   Skinke/grønsagstærter hertil salat og dressing.   Kr. 65,00 

   3 slags pølse, postej og 2 oste. Brød og smør.   Kr. 85,00 

   Trekant sandwich med høns, rejer eller tunsalat.   Kr. 35,00 

   Eller der er måske noget helt andet du kunne tænke dig, sig frem. 

 

                                                                         

 Ved opdækning med duge, blomster, lys og servietter er der en tillægspris på 25-30 kr. pr couvert. 

 

 

 

 


